Het is mooi weer.
Ik ga de auto wassen.

Wat is de auto vies! Het water
is helemaal zwart.

Mogen we
meehelpen?

Druppels
op plastic

Eerst wassen. Dan ziet én de
auto, én het water er schoon
uit.

Pap, je hebt gelijk! Hoe komt dat nu?
Het water ligt nu in druppels op de
auto!

Water wil zo dicht mogelijk bij elkaar blijven.
Daarom kruipt water bij elkaar in druppels.
We noemen dat de oppervlaktespanning
van water.

Oplossing puzzel: Water bij de wijn doen; Een steek onder water geven; Water naar de zee dragen; Een storm in een glas water.

Wat heb je nodig?
1 Een boterhamzakje
2 Een theelepeltje
3 Een glas met water
4 Afwasmiddel
5 Een wattenstaafje
Wat moet je doen?
1 Strijk het boterhamzakje zo glad mogelijk
op het aanrecht.
2 Neem een klein beetje
water uit het glas met
de theelepel.
3 Druppel op twee
plaatsen op het boterhamzakje een groep
van ongeveer tien losse
druppels water. Hoe
zien de druppels eruit?
4 Breng met je theelepel
de druppels van één
groep bij elkaar. Wat
gebeurt er met de
druppels?
5 Druppel op een andere
plek een beetje afwasmiddel op het plastic.
6 Wrijf het wattenstaafje
in het afwasmiddel.
7 Gebruik het wattenstaafje om de druppels
van de tweede groep
druppels bij elkaar te
brengen. Wat gebeurt er,
hoe zien de druppels er
nu uit?

Als je de stukjes van
de puzzel op de
goede plaats in het
diagram legt, lees
je achter elkaar vier
spreekwoorden
die over water gaan.
Knip de stukjes uit
en schuiven maar!
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Regenjassen die geen water doorlaten, lijken een beetje op plastic
folie. Het regenwater kan druppels vormen en deze rollen zo van
de regenjas af! Daarom kun je je
regenjas makkelijk uitschudden.

Wil je meer proefjes
doen met oppervlaktespanning? Kijk dan naar
de proefjes Sterk Water
en Beste Bellenblaas op
www.C3.nl/kids.

